
 

v  spolupráci  s 

 

lyžiarskym klubom SKI TEAM Martinské hole  

organizuje  

1. kolo Slovenského pohára predžiakov 

            MARTINSKÝ SPIEŽOVEC 

OS mladších a starších predžiakov 

Snowland Valčianska dolina 

17.1.2015 

 

 



Rozpis pretekov 

I. Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľ :    Slovenská lyžiarska asociácia, úsek alpských disciplín 

Technické zabezpečenie : Lyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole 

Dátum :   17.1.2015 

Miesto :   Snowland Valčianska dolina 

Prihlášky :   Jaroslav Štancel 

    e-mail: stancel@videocom.sk , tel.č. 0903 906 066 

    vypísané na predpísanom tlačive SLA 

 

Uzávierka prihlášok :  15.1.2015 do 18,00 

Informácie :   Rastislav Mažgút,  0907870200 

Prezentácia :   16.1.2015     16,30 – 17,30  FASTFOOD za reštauráciou HUMNO 

Porada trénerov :  16.1.2015     17,30 – 18,00  FASTFOOD za reštauráciou HUMNO 

Žrebovanie:   16.1.2015 od 18,00 

Ubytovanie, stravovanie : www.snowland.sk 

Zdravotná služba :  Horská služba  

Ceny :    ocenení budú prví šiesti pretekári v každej kategórii 

Najrýchlejší pretekár v kategórií staršie predžiactvo a mladšie predžiactvo bude ocenený  

cenou – pohár, ktorú venuje majsterka sveta juniorov PETRA VLHOVÁ – SKI TEAM VLHA. 

 

Upozornenie :   Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov  

    na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na 

    zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných 

    podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za 

    úrazy a škody počas tréningu a pretekov. 

    Za stratu štartovného čísla účtujeme 20€. 
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II. Technické ustanovenia 

Predpis :  preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov  

  a Súťažného poriadku ÚAD na sezónu 2014/2015 

Disciplína : OS – mladšie a staršie predžiactvo 

Kategórie: mladšie predžiačky a mladší predžiaci ( 2006, 2005) 

  staršie predžiačky a starší predžiaci ( 2004, 2003) 

Kategória 2007 a mladší nemôžu pretekať na pretekoch organizovaných pod hlavičkou SLA a preto 

táto kategória bude pretekať v samostatných pretekoch po skončení preteku predžiakov v 

osobitnej trati so zníženého štartu. 

Štartovné : 7€ 

Vleky :  5€ 

Protesty : podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16€ 

Trať :  preteková 

Vedúci časomiery a výsledkov : Jaroslav Štancel 

 

III. Časový harmonogram 

7,00 – 8,00     úhrada štartovného a výdaj štartovných čísel 

7,30 – 8,15 rozjazdenie 

8,15– 9,00 prehliadka trate 

9,15  štart prvého pretekára 

poradie štartu : mladšie predžiačky, mladší predžiaci 

   staršie predžiačky, starší predžiaci  

vyhlásenie  výsledkov:  cca 30 minút po skončení preteku 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Organizačný výbor 

Predseda  OV : Milan Midžiak 

Riaditeľ  pretekov :  Brudňák Slavomír 

Veliteľ  trate :  Vlastmil Bojnický 

Hlavný  rozhodca : Ivan Šmihula 

Vedúci  časomiery : Ludovít  Weck  

Hospodár :  Makovníková Iveta 

Technický delegát: určí P-ÚAD 

Autor  trate :  Makovník Peter 

 

Partneri podujatia 
 

 

 

 

1. PRETEKY FINANČNE PODPORILO MESTO MARTIN 
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